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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari termasuk kedalam 

lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III yang berkedudukan di 

bawah Kementerian Keuangan. KPP Pratama Singosari terbentuk sebagai 

salah satu implementasi dari penerapan Sistem Administrasi Perpajak 

Modern yang mengubah organisasi dan tata kerja instansi vertikal di 

lingkungan DJP secara struktural dan fungsional sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2001 tanggal 31 Mei 2007 tentang 

perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

132/ PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak. KPP Batu, Kantor Pelayanan PBB Malang, serta 

Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Malang merupakan pemekaran 

dari KPP Pratama Singosari Malang. 

Kantor Pelayanan Pajak atau disingkat dengan KPP adalah unit kerja 

dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan dibidang 

perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak 

maupun yang belum terdaftar, di dalam ruang lingkup Direktorat Jenderal 

Pajak Republik Indonesia. 

KPP Pratama Sngosari Malang termasuk menampung pajak pusat, 

seperti Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 s/d pasal 29, Pajak Pertambahan 
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Nilai (PPN). Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak 

Reklame, dan retribusi ditampung oleh Pajak Daerah. 

Terbentuknya KPP Pratama Singosari pada tanggal 4 Desember 

2007 berlokasi di Jalan Raden Intan No.10, Keluraahan Arjosari, 

Kecamatan Blimbing, Malang. Namun, karena area yang sempit dan letak 

kantor yang tidak sesuai dengan wilayah kerjanya, maka pada bulan 

Agustus 2009 KPP Pratama Singosari pindah ke Jalan Randuagung No.12, 

Kelurahan Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. 

WILAYAH KERJA 

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari 

merupakan 12 dari 33 kecamatan di Wilayah Kabupaten Malang. Dengan 

keluasan wilayah kerja kurang lebih 1.750 km2 yang terletak di sebelah 

utara Kota Malang. Area tersebut merupakan bisnis dan komersial yang 

berbatasan dengan Kota Wisata Batu. Oleh karena itu, wilayah kerja KPP 

Pratama Singosari  dapat dikatakan sebagai kawasan penyangga Kota 

Malang maupun Kota Batu, dan merupakan pusat kegiatan perekonomian 

baru dengan ketersediaan lahan yang luas. Letaknya yang strategis sebagai 

penghubung antar Kota Malang dan Surabaya, serta didukung dengan 

sarana prasarana yang memadai menjadikannya sebagai pendukung 

kegiatan bisnis Kota Malang.                       

Berikut kecamatan-kecamatan di Kabupaten Malang yang 

pengadministrasian perpajakannya dilaksanakan oleh KPP Pratama 

Singosari. 
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1. Kecamatan Singosari 

2. Kecamatan Lawang 

3. Kecamatan Karangploso 

4. Kecamatan Dau 

5. Kecamatan Pujon 

6. Kecamatan Ngantang 

7. Kecamatan Kasembon 

8. Kecamatan Pakis  

9. Kecamatan Jabung 

10. Kecamatan Tumpang  

11. Kecamatan Tajinan 

12. Kecamatan Poncokusumo 

2. Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari 

Nama Perusahaan : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari 

Kantor Wilayah : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

Jawa Timur III 

Kode Kantor :  657 

Alamat  : Jalan Raya Randuagung Nomor 12 Kecamatan 

Singosari Kabupaten Malang 

Nomor Telepon :  (0341) 4299923, 4299924, 429925, 42992 

Faximile  :  (0341) 429950 

Kepala Kantor :  Bapak Nandang Hidayat 

Tahun Berdiri :  2007  
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3. Logo Kantor Pelayanan Pajak 

Gambar 4.1 Logo KPP Pratama Singosari Malang 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : KPP Pratama Singosari Malang, 2019 

a. Keterangan Umum 

1) Motto  : Cakti Buddhi Bhakti 

2) Tata Warna  : Kuning emas, biru kehitam- hitaman, merah 

     putih, hijau putih. 

3) Gambar  : - Perisai bentuk segi lima 

- Sayap  

- Bejana     Emas 

- Kapas Sepanjang 8 butir 

- Padi berjumlah 17 butir 

- Tiga gelombang dan pita merah putih 
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b. Susunan 

1) Dasar segi lima berwarna biru kehitam-hitaman 

2) Sayap kuning emas 

3) Bejana emas 

4) Kapas putih dengan kelopak hijau 

5) Padi kuning emas 

6) Pita merah putih tiga gelombang 

7) Pita kuning emas bertuliskan “Cakti Buddhi Bhakti” 

c. Makna logo 

1) Perisai berbentuk segi lima melukiskan Dasar Negara yaitu 

Pancasila 

2) Sayap berbulu lima menunjukkan kemegahan Negara, sebagai 

pendorong para pegawai DJP menjalankan tugasnya dengan 

bertujuan memelihara tetap berkembangnya sayap Negara. 

3) Bejana emas melambangkan tempat pengumpulan uang Negara 

(fiscus) 

4) Libra melukiskan keadilan 

5) Padi dan bunga kapas melukiskan cita-cita kemakmuran Negara 

6) Tiga gelombang melukiskan bahwa DJP dalam melaksanakan 

tugasnya berdasarkan Tridharma Pemajakan yaitu:  

a) Meliputi seluruh subjek pajak 

b) Objek pajak yang semestinya 

c) Tepat padaa waktunya 
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d. Arti keseluruhan 

1) Arti dari Simbol “Cakti Buddhi Bhakti” 

Dengan segala kekuatan, tenaga, dan fikiran dan dengan budi yang 

luhur, kami berbakti kepada Negara. 

2) Arti secara keseluruhan 

Direktorat Jenderal Pajak sebagai aparatur Negara Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila mempunyai tugas dalam 

bidang Perpajakan dan dalam melaksanakan fungsinya sebagai DJP 

untuk memungut dan memasukkan pajak kedalam Kas Negara RI 

serta berusaha dengan segala daya upaya agar fungsi sebaik-baiknya 

berdasarkan Tridharma Pemajakan dengan memperhatikan tingkat 

conyunctuur guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur, 

spiritual dan materil sesuai dengan tujuan Undang-Undang Dasar 

1945. 

4. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari Malang 

a. Visi 

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik di tingkat nasional.  

b. Misi 

Melayani dengan sepenuh hati. 

c. Janji Layanan 

Melayani anda adalah ibadah kami. 
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d. Maklumat Pelayanan 

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayan 

sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak 

menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.” 

e. Motto 

C: Cepat 

E: Efisien 

R: Ramah 

I: Inovatif 

A: Adil 

Kantor Pelayanan Pajak Pratam Singosari Malang juga memiliki nilai 

perilaku utama yaitu insan, yang harus dilakukan oleh semua pegawai tanpa 

terkecuali. Nilai perilaku utama insan yang dimiliki oleh KPP Pratama 

Singosari adalah 5R yang terdiri dari: Ringkas, Rapi, Ramah, Rawat, Rajin. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari juga memberikan 

pelayanan yang optimal kepada wajib pajak. Berikut beberapa pelayanan 

yang disediakan oleh KPP Pratama Singosari: 

1) Layanan Pajak Drive Thru. 

Layanan ini resmi diaktifkan pada tanggal 27 Agustus 2014. 

Yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaporkan 

kewajiban perpajakannya. Melalui layanan loket drive thru ini, 

pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) jadi semakin efisien, 
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praktis dan mudah. Wajib pajak tidak perlu memarkir kendaraanya 

terlebih dahulu dan mengambil tiket antrian di Tempat Pelayanan 

Terpadu (TPT) sehingga dapat mempersingkat waktu yang diperlukan 

wajib pajak untuk lapor, wajib pajak yang akan lapor SPT melalui loket 

drive thru diharapkan telah mengisi SPT nya secara lengkap, benar dan 

jelas. Sehingga penelitian menjadi lebih mudah dan sederhana. SPT 

yang bias dilaporkan melalui fasilitas ini yaitu SPT Masa PPN dan 

semua jenis SPT Masa PPh, meliputi PPh Pasal 21/26, 22, 23, 24, 25, 

dan PPh Final Pasal 4 ayat (2). 

2) Layanan TPT Jarak Jauh 

KPP Pratama Singosari memiliki wilayah kerja yang sangat luas. 

Hal ini menyebabkan wajib pajak merasa kesulitan dalam melaporkan 

pajaknya. Untuk mengatasi masalah tersebut, KPP Pratama Singosari 

menciptakan inovasi dalam pelayanan pajaknya, yaitu layanan TPT 

Jarak Jauh. 

Layanan TPT Jarak Jauh adalah layanan kepada wajib pajak 

yang berada di lokasi terjauh dari KPP. Terdapat 4 lokasi yang di 

tentukan sebagai layanan TPT Jarak Jauh, diantaranya yaitu : 

a. Kecamatan Poncokusumo, 

b. Kecamatan Pujon,                                          

c. Kecamatan Kasembon, 

d. Kecamatan Ngantang 
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Petugas dari KPP Pratama Singosari yang terdiri dari Account 

Representative dan pelaksana, mendatangani lokasi tersebut untuk 

melakukan Layanan TPT Jarak Jauhnya secara bergantian, dilakukan 

setiap tanggal 5, 10, dan 15 disetiap bulannya. Layanan yang diberikan 

pada TPT Jarak Jauh ini tidak jauh berbeda dengan layanan yang 

diberikan kepada TPT KPP Pratama Singosari, mulai dari pelaporan 

SPT, pendaftaran NPWP, hingga konsultasi tentang perpajakan. Dengan 

metode menjemput bola ini, maka wajib pajak diharapkan merasa puas 

dengan pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama Singosari yang 

tentu saja akan terdorong untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak itu 

sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 

3) SMS (Pesan Pendek) Massal  

Kurangnya informasi dan kesadaran dari wajib pajak mengenai 

hak dan kewajiban perpajakan melatarbelakangi lahirnya program Short 

Message Service (SMS) massal di KPP Pratama Singosari. SMS yang 

dikirim langsung kepada wajib pajak, dapat berisikan pesan yang 

bersifat menjalin komunikasi (say hello), mengingatkan, pemberitahuan 

tentang aturan baru yang berlaku di KPP, tentang edukasi, serta building 

community (membangun komunitas).                           

Dengan memberikan pelayanan seperti ini, KPP Pratama 

Singosari berharap dapat menumbuhkan kesadaran para wajib pajak, 

serta dapat meningkatkan dukungan positif terhadap tugas dan kerja 

yang diemban oleh KPP Pratama Singosari Malang. KPP Pratama 
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Singosari Malang berkomitmen untuk senantiasa memelihara semangat 

inovasi, sehingga dapat terus melahirkan ide-ide baru yang dapat 

membawa nama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lebih maju dan 

berwibawa. 

5.   Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari 

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 

31 Mei 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP, kantor Pleyanan Pajak, 

Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan 

Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi 

Perpajakan disebutkan bahwa KPP Pratama terdiri dari : 
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Gambar 4.2 

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK 

PRATAMA SINGOSARI MALANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber Data : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari Malang, 2019

Kepala KPP 

Pratama Singosari 

 

Seksi Ekstensifikasi dan 

Penyuluhan Perpajakan 

 

Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi I 
Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi II 

 

Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi III 

 

Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

IV 

 

Seksi Pemeriksaan 

 

Seksi Pengolahan Data & 

Informasi 

 

Seksi Pelayanan 

 

Seksi Penagihan 

 

Seksi Subbag Umum & 

Kepatuhan Internal 

 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 
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6. Job Description Dtruktur Organisasi KPP Pratama Singosari 

a. Kepala KPP Pratama Singosari 

Kepala Kantor KPP Pratama Singosari memili tugas mengkoordinasi 

tugas-tugas yang ada di KPP Pratama Singosari sesuai dengan kebijakan, 

keputusan dan arahan dari Direktur Jenderal Pajak serta mengkoordinasi 

pelaksanaan tugas para kepala seksi di KPP Pratama Singosari. 

b. Seksi Subbag Umum dan Kepatuhan Internal 

Seksi Subbag Umum dan Kepatuhan Internal memiliki tugas 

melaksanakan pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan 

tata kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan sekretaris. Pelaksanaan 

tugas pokok dari seksi Subbag Umum dan Kepatuhan Internal sebagai 

penunjang kelancaran kinerja KPP Pratama Singosari dalam memberikan 

pelayanan serta mencapai target penerimaan. 

c. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

Seksi Pengawasan dan Konsultasi memiliki tugas melaksanakan 

pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan, 

himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, 

penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi 

data wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil 

wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan 

ketetapan pajak, serta melakukan evaluasi hasil banding. Dalam 

melakukan tugas tersebut, seksi Waskon memiliki petugas yang diangkat 

sebagai AR (Account Representative). 
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d. Seksi Pelayanan 

Seksi Pelayanan merupakan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Jarak Jauh 

dan Back Office. Tempat Pelayanan Terpadu merupakan wajah dari KPP 

Pratama Singosari karena disini wajib pajak pertama kali dilayani serta 

seluruh permohonan wajib pajak diterma. Untuk Tempat Pelayanan 

Terpadu (TPT) Jarak Jauh yaitu berada di Kecamatan yang ada di naungan 

KPP Pratama Singosari yang dilakukan setiap bulan 2-3 hari. Ini 

dilakukan untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban 

perpajakannya. Back Office juga tidak kalah penting perannya karena 

disini banyak berkas dari seluruh wajib pajak KPP Pratama Singosari 

yang diolah dan menjadi pendukung utama fungsi TPT. 

e. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan 

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan memiliki tugas 

melakukan pengamatan serta penggalian potensi perpajakan yang dapat 

dilakukan dengan jalan pendataan objek dan subjek pajak ataupun dengan 

melakukan penilaian objek pajak. Selain itu Seksi Ektensifikasi dan 

Penyuluhan juga memiliki tugas untuk melakukan penyuluhan kepada 

para wajib pajak sehingga wajib pajak tidak kesulitan dalam memenuhi 

kewajibannya.              

f. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

Seksi Pengolahan Data dan Informasi memiliki tugas melakukan 

pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi 

perpajakan, pengarsipan dokumen perpajakan, urusan tata usaha 
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penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, serta 

penyiapan laporan kinerja pegawai. 

g. Seksi Pemeriksaan 

Seksi Pemeriksaan memiliki tugas yaitu menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban wajib pajak dimana tujuan utamanya adalah untuk 

meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Melalui Sistem Aplikasi 

Laporan Pemeriksaan Pajak (ALPP) semua kegiatan pemeriksaan dapat 

dimonitoring mulai dari pengusulan daftar nominatif sampai dengan 

penyelesaian pemeriksaan termasuk nota perhitungan. 

h. Seksi Penagihan 

Seksi Penagihan memiliki tugas yaitu melakukan penata usahaan piutang 

pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan 

penghapusan piutang pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen 

penagihan. 

B.  Pembahasan 

1. Prosedur Pemeriksaan Pajak 

Pemeriksaan Pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun 

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara 

objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dengan 

tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Berikut ini adalah skema alur pemeriksaan pajak 

pada Kantor Pajak Pratama Singosari Malang. 
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Gambar 4.3 : 

Alur Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Singosari Malang, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : KPP Pratama Singosari, 2019 

 

 

Seksi PDI 

Fungsional Pemeriksaan 

Pajak (FPP) 

Seksi Penagihan Seksi Pelayanan 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Wajib Pajak 

10 

Seksi Pemeriksaan 

 

Surat Perintah 

Pemeriksaan (SP2 

KKP, LHP dan 

Nothit 

Surat 

Ketetapan 

2 1 3 
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Keterangan : 

1) Seksi Pemeriksaan melakukan peminjaman Data Alket (Alat 

Keterangan) yang diantaranya seperti, data pembelian, harta, saham ke 

Seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi) 

2) Seksi Pemeriksaan melakukan peminjaman berkas induk WP ke seksi 

Pelayanan yang isinya antara lain, permohonan pendaftaran WP, akta 

pendirian dan SPT 

3) Seksi Pemeriksaan juga melakukan peminjaman tunggakan atas wajib 

pajak yang telah diperiksa di seksi penagihan 

4) Setelah itu Seksi Pemeriksaan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan 

(SP2) dan diberikan ke Kepala Seksi pemeriksaan untuk dilakukan 

pengecekan kelengkapan administrasi pemeriksaan. 

5) Kemudian SP2 akan di berikan ke Fungsional Pemeriksaan Pajak (FPP) 

untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. 

6) FPP melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan harus mendokumentasikan ke dalam bentuk 

Kertas Kerja Pajak (KKP), Laporan Hasil PemEriksaan (LHP), dan 

Nota Perhitungan (Nothit). Setelah selesai FPP menyerahkan hasil KPP, 

LHP, Nothit, Alket dan berkas lainnya ke Seksi Pemeriksaan. 

7) Seksi Pemeriksaan menerima berkas dari FPP dan diberikan ke kepala 

seksi pemeriksaan untuk dilakukan pengecekan dan tanda tangan lagi 
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8) Setelah dilakukan pengecekan dan tandatangan dari kepala seksi 

pemeriksaan maka, berkas akan diserahkan ke seksi pelayanan. 

9) Selanjutnya seksi pelayanan menerbitkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) 

untuk wajib pajak. 

10) SKP dinfokan ke wajib pajak untuk melakukan kekurangan pembayaran 

pajak yang di beri jangka waktu 3 bulan sejak SKP dikirim ke wajib 

pajak. Apabila wajib pajak tidak merespon SKP lebih dari 3 bulan maka 

KPP Pratama Singosari Malang melakukan tindakan penyitaan yang 

akan  dilakukan oleh juru sita dari seksi penagihan untuk melakukan 

penagihan aktif. 

Selain skema alur pemeriksaan pajak diatas, pelaksanaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan 

sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan, yang diantaranya yaitu: 

a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik 

sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi 

kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak, menyusun 

rencana Pemeriksaan (audi plan), dan menyusun program Pemeriksaan 

(audit program), serta mendapat pengawasan yang seksama; 

b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan 

metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan 

(audit program) yang telah disusun;                             ; 
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c. Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang 

cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan; 

d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri dari 

seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota 

tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai 

anggota tim; 

e. Tim pemeriksa pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang 

memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal 

Pajak, maupun yang berasal dari instansi diluar Direktorat Jenderal 

Pajak yang telah ditunjuk oleh DJP, sebagai tenaga ahli seperti 

penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara; 

f. Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dapaat dilakukan secara bersama-sama dengan 

tim pemeriksa dari instansi lain; 

g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor DJP, tempat tinggal atau 

tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh 

pemeriksa pajak; 



49 
 

 

h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat 

dilanjutkan di luar jam kerja; dan Pelaksanaan pemeriksaan 

didokumentasikan dalam bentuk KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan). 

Dalam mendokumentasikan pelaksanaan pemeriksaan ke bentuk 

KKP harus memperhatikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut: 

a. KKP Wajib Disusun Oleh Pemeriksa Pajak Dan Berfungsi Sebagai : 

1) Bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar 

pelaksanaan pemeriksaan; 

2) Bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan 

dengan Wajib Pajak mengenai temuan hasil pemeriksaan; 

3) Dasar pembuatan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan); 

4) Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau 

banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan  

5) Referensi untuk pemeriksaan berikutnya. 

b. KKP Harus Memberikan Gambaran Mengenai : 

1) Prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan; 

2) Data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh; 

3) Pengujian yang telah dilakukan; dan 

4) Simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan 

dengan pemeriksaan                                                           .
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     Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan harus dilaporkan juga ke dalam bentuk LHP yang 

disusun sesuai dengan standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu; 

a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-

pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan 

pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau 

tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan 

perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait 

dengan pemeriksaan. 

b. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

sekurang-kurangnya memuat: 

1) Penugasan pemeriksaan; 

2) Identitas wajib pajak; 

3) Pembukuan atau pencatatan wajib pajak; 

4) Pemenuhan kewajiban perpajakan; 

5) Data/informasi yang tersedia; 

6) Buku dan dokumen yang dipinjam; 

7) Materi yang diperiksa; 

8) Uraian hasil pemeriksaan; 

9) Ikhtisar hasil pemeriksaan;                                        ;
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10) Penghitungan pajak terutang; dan 

11) Simpulan dan usul pemeriksa. 

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, wajib pajak juga memiliki 

hak dan kewajiban sebagai berikut: 

a. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda 

pengenal pemeriksa pajak dan SP2; 

b. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan Surat 

Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal pemeriksaan 

dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan; 

c. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat yang 

berisi perubahan tim pemeriksa pajak apabila susunan keanggotaan 

tim pemeriksa pajak mengalami perubahan; 

d. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan 

tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; 

e. Menerima SPHP; 

f. Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang 

telah ditentukan; 

g. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim 

Quality Assurance pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil 

pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak 
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Dengan wajib pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil 

Pemeriksaan; dan 

h. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan 

oleh pemeriksa pajak melalui pengisian kuesioner pemeriksaan. 

Dalam penerapan pemeriksaan pajak yang diterapkan pada 

KPP Pratama Singosari Malang dapat dikatakan baik. Karena prosedur 

yang diterapkan di KPP Pratama Singosari Malang sudah sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.17/PMK.03/2013 

tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. 

2. Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Badan Pada KPP 

Pratama Singosari Malang Periode Tahun 2015-2018 

a. Pemeriksaan Pajak atas SPT PPh Pasal 21 Badan 

Pemeriksaan Pajak merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak terhadap SPT PPh wajib pajak 

badan yang memenuhi kriteria untuk diperiksa berdasarkan peraturan 

perpajakan. Sehingga, tidak semua SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak 

dapat diperiksa, karena hanya beberapa SPT wajib pajak yang diperiksa jika 

memenuhi kriteria seperti, SPT yang dilaporkan wajib pajak menyatakan 

lebih bayar maupun rugi bayar dan SPT yang disampaikan melampaui 

jangka waktu pelaporan SPT.
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Pemeriksaan pajak atas SPT PPh wajib pajak badan diukur dengan 

jumlah SPT PPh badan yang diperiksa. Berikut ini data jumlah SPT PPh 

wajib pajak badan yang melapor dan jumlah SPT PPh wajib pajak badan 

pasal 21 yang diperiksa oleh KPP Pratama Singosari Malang tahun 2015-

2018, sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Jumlah SPT PPh Pasal 21 Badan yang Melapor dan yang Diperiksa pada KPP 

Pratama Singosari Malang tahun 2015-2018 

Tahun 

Jumlah SPT PPh Pasal 

21 Badan Yang 

Melapor 

Jumlah SPT PPh Pasal 21 

Badan Yang Diperiksa 

Prosentase 

Perubahan 

SPT yang 

Diperiksa 

2015 1.725 143 - 

2016 1.871 254 77,6% 

2017 2.051 385 51,6% 

2018 1.273 527 36,9% 

Rata-Rata 41,53% 

Sumber Data: KPP Pratama Singosari Malang,  2019 

Berdasarkan tabel 4.1, terlihat bahwa jumlah SPT PPh pasal 21 

badan yang melapor mengalami penurunan di tahun 2018 dan jumlah SPT 

PPh pasal 21badan yang diperiksa mengalami peningkatan dari tahun 2015 

sampai tahun 2018. Menurunanya jumlah SPT PPh Pasal 21 Badan yang 

melapor di sebabkan karena beberapa hal diantaranya yaitu, usaha sudah 

tidak berfungi atau tidak berpenghasilan selama 1 tahun dan NPWP di non 

aktifkan, terjadinya likuidasi usaha, peleburan usaha, pembubaran usaha, 

atau usaha akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan juga 
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adanya peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Kenuangan (PMK) 

No.9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) yang salah satunya 

jenis SPT Masa di kecualikan dalam pelaporan SPT Masa Nihil untuk pajak 

penghasilan pasal 21. 

Meningkatnya jumlah SPT PPh pasal 21 badan yang diperiksa 

disebabkan karena rekomendasi dari Waskon untuk lebih mengoptimalkan 

pemeriksaan pajak terhadap seluruh wajib pajak terutama wajib pajak yang 

terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko. Dan juga 

karena wajib pajak yang menyampaikan SPT PPh Pasal 21 badan tidak 

sesuai dengan peraturan yang berlaku atau melampaui jangka waktu yang 

telah ditetapkan. 

b. Penerimaan dan Perkembangan PPh Pasal 21 Badan 

Penerimaan PPh Badan merupakan pajak yang diterima atas laba 

yang diperoleh wajib pajak badan dalam satu tahun pajak. Data dari jumlah 

wajib pajak melapor, jumlah wajib pajak yang diperiksa, jumlah 

penerimaan PPh Pasal 21 Badan dan persentase dari jumlah penerimaan 

PPh Pasal 21 Badan yang diperoleh dari KPP Pratama Singosari pada tahun 

2015-2018 adalah sebagai berikut.
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Tabel 4.2 

Perkembangan Penerimaan PPh Pasal 21 Badan Tahun 2015-2018 

Tahun 

Jumlah WP 

PPh Pasal 21 

Badan yang 

Melapor 

Jumlah WP 

yang Diperiksa 

Realisasi Jumlah 

Penerimaan PPh 

Pasa 21 Badan 

(Rp) dari WP 

yang Diperiksa 

Prosentase 

Perkembangan 

Penerimaan PPh 

Pasal 21 Badan 

2015 1.725 143 49.257.876.039 - 

2016 1.871 254 48.009.971.828 -2,5% 

2017 2.051 385 73.682.826.993 53,5% 

2018 1.273 527 83.373.012.971 13,1% 

Rata-Rata 16% 

Sumber Data : KPP Pratama Singosari Malang, 2019 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan 

pajak penghasilan pasal 21 badan pada tahun 2015 sebesar Rp 

49.257.876.039, tahun 2016 sebesar Rp 48.009.971.828, tahun 2017 

sebesar Rp 73.682.826.993, dan pada tahun 2018 sebesar Rp 

83.373.012.971, yang dapat dihitung perkembanganya sebagai berikut 

1. Perkembangan jumlah pajak penghasilan pasal 21 badan tahun 2015-

2016 

𝑡 − 𝑡(−1)

𝑡(−1)
𝑥100% 

=
48.009.971.828 − 49.257.876.039

49.257.876.039
𝑥100% 

=  −2,5%
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Perkembangan jumlah penerimaan pajak penghasilan pasal 21 

badan pada tahun 2015-2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Singosari Malang sebesar -2,5% 

2. Perkembangan pajak penghasilan pasal 21 badan tahun 2016-2017 

𝑡 − 𝑡(−1)

𝑡(−1)
𝑥100% 

=
73.682.826.993 − 48.009.971.828

48.009.971.828
𝑥100% 

= 53,5% 

Perkembangan jumlah pajak penghasilan pasal 21 badan pada 

tahun 2016-2017 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari Malang 

sebesar 53,5% 

3. Perkembangan pajak penghasilan pasal 21 badan tahun 2017-2018 

𝑡 − 𝑡(−1)

𝑡(−1)
𝑥100% 

=
83.373.012.971 − 73.682.826.993

73.682.826.993
𝑥100% 

=13,1% 

Perkembangan jumlah pajak penghasilan pada tahun 2017-2018 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari Malang sebesar 13,1%. 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, perkembangan 

jumlah penerimaan pajak penghasilan pasal 21 badan dari tahun 2015 

sampai tahun 2018 mengalami fluktuasi. Hal itu disebabkan, pada tahun 

2015 ke tahun 2016 penerimaan pajak penghasilan pasal 21 badan
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mengalami penurunan sebesar 2,5%. Karena penerimaan pajak penghasilan 

pada tahun 2016 menurun sebesar Rp 1.247.904.211.  

Pada tahun 2016 ke tahun 2017 penerimaan pajak penghasilan 

mengalami peningkatan sebesar 53,5%. Karena pada tahun 2017 jumlah 

penerimaan pajak penghasilan meningkat sebesar Rp 25.672.855.165 

Pada tahun 2017 ke tahun 2018 penerimaan pajak penghasilan 

mengalami peningkatan kembali sebesar 13,1% yang dikarenakan jumlah 

penerimaan pajak penghasilannya juga meningkat sebesar Rp 

9.690.185.978. Perkembangan penerimaan pajak di tahun 2016 mengalami 

penurunan dikarenakan adanya pengaruh dari Tax Amnesty. Sesuai dengan 

Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty bahwa semua 

pemeriksaan dihentikan ketika wajib pajak bayar uang tebusan Tax 

Amnesty, sehingga mengakibatkan penurunan penerimaan pajak 

penghasilan pasal 21 badan. Dan meningkatnya jumlah pemeriksaan pada 

tahun 2018 dikarenakan, bertepatan dengan tahun penegakan hukum maka 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari Malang melakukan 

pemeriksaan dengan jumlah yang tinggi dibandingkan ditahun yang 

sebelumnya. Sehingga jumlah penerimaan pajak penghasilan pasal 21 

badan di tahun 2018 mengalami kenaikan. 

Hasil dari pemeriksaan pajak bertujuan untuk terciptanya deterrent 

effect (efek jera) di kalangan wajib pajak sehingga wajib pajak yang lainnya
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akan ikut mematuhi peraturan perpajakan. Selain itu jika wajib pajak 

teredukasi dengan baik maka menambah kesadaran dan kepatuhan wajib 

pajak dalam perpajakanya. Dampaknya ketika tingkat kesadaran dan 

kepatuhan wajib pajak meningkat maka jumlah penerimaan pajak juga 

meningkat.         


